
Notulen MR-vergadering

Datum: 18 januari 2018, 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: OMR: Nike Uitermark (voorzitter), Erik Pardoen (notulist)

PMR: Francien Pouwelsen, Cor Strijbosch, Els Bardoel
Afwezig: Monique Smits (directie), Mariël Bogaerts (OMR)
Verzendlijst: voorzitter OR, voorzitter GMR, aanwezigen
Volgende vergadering: 5 maart 2018, 20.00 – 22.00 uur Teamkamer MSE

1. Opening en mededelingen  
Vanavond hebben zich afgemeld Monique en Mariël.

2. Directiemededelingen  
Invulling personeel MBE
Net voor de vakantie is er in goed overleg besloten dat Ingrid, leerkracht MBE, in 2018 niet 
meer zal starten in groep 5/6. Tot aan het einde van het schooljaar zal Rick Albers de 
werkzaamheden van Ingrid vervangen. Rick is afgestudeerd na hij zijn LIO heeft uitgevoerd in 
MSE en MBF. Hij is bekend met de werkwijze en een groot aantal kinderen.

Macon 2018
Deze week kan er nog feedback komen vanuit SAAM. Eerdere feedback van Edith van 
Montfort heeft geleid tot het schrappen van de eerder wel opgenomen resultaten:
- het kind> pilot motorische ontwikkeling > leerlingen van groep 5 tot en met 8 weten 

zelfstandig met het instrument te werken.
- Samen> resultaatafspraak OSOS
- Zien&Zijn> Deelname van onze bouwcoördinatoren als auditor aan tenminste twee 

audits.

Proces sluiting Sterrenschool.
- Acht leerlingen hebben aangegeven interesse te hebben in MSE. 
- 5 onderbouw en 3 bovenbouw.
- 17 januari kennismakingsochtend voor deze ouders. Daarna gesprekken. Kinderen die dit 

jaar in groep 6 zitten overwegen om na de meivakantie al in te laten stromen i.v.m. 
gewenning agenda etc.

- Deze week NEN-keuring i.v.m. vrijkomende lokalen Poolster.
- Gesprek met gebruikers staat gepland medio februari.

3. Activiteitenlijst  
Zie bijgevoegde activiteitenlijst.

4. Jaarplanning  
Jaarplanning wordt bijgevoegd aan dit verslag.

5. DropBox  
De MR werkt met DropBox voor het opslaan en delen van bestanden. Omdat
DropBox niet op bestandsniveau doorzoekbaar is, wordt er een samenvatting gemaakt die 
thema’s, adviezen en instemmingen snel vindbaar maken. Notulen en eventuele andere 
stukken worden gepubliceerd in pdf-formaat en worden in een aparte map gedeeld vanuit 
DropBox. Ook zal er in het volgende overleg, samen met Monique, worden onderzocht of 
publicatie van notulen op de website of verzending met ’t Elzend wenselijk is.
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6. Workshop digitale MR  

Nike heeft het gevoel dat de workshop een opsomming van apps wordt met minimale 
diepgang. In dat geval is het wel een dure cursus. Nike informeert naar cursusmogelijkheden 
bij Ouders van Waarde. De MR onderzoekt of ze de cursus samen met de OR kan organiseren. 
De MR verwacht dat het gezamenlijk volgen van een cursus de wederzijdse binding vergroot.

7. Macon  
Maandag 18 december 2017 is er een extra Macon-bespreking geweest met Leden van de MR 
en Monique. In deze bespreking heeft Monique vragen vanuit de MR beantwoord en de 
aanpassingen direct doorgevoerd. Ook met de aanpassingen volgend uit de feedback van 
Edith van Montfort stemt de MR in.

8. Notulen OR  
Geen notulen OR verkregen.

9. Notulen GMR  
Geen Notulen van GMR, wel Statuut en Reglement ter instemming.
Zowel het Statuut als het reglement is grotendeels zoals ze is opgesteld als voorbeeldstatuut 
of -reglement. Hierbij zijn de documenten niet aangepast voor het gebruik voor de GMR en de 
gehanteerde datum ligt voor de oprichtingsdatum van de stichting. Daarnaast krijgt de MR 
weinig tijd om te reageren. Een reactietermijn van zeven dagen is niet veel, daar de MR een 
vergaderinterval van zes weken heeft. De MR adviseert de GMR ruimere reactietijd te geven 
voor instemming in voorkomende gevallen. Nike zal de aanbevelingen aan de GMR 
overbrengen. 

10. Zakboek WMS  
Mariël doet dit van hoofdstuk 7. Samenvatting moet nog in Dropbox worden geplaatst.

11. Stukje voor in ’t Elzend  
Aanleveren van bijdrage MR-mail/post t.b.v. ’t Elzend door Francien en Cor

12. Rondvraag   
Geen.

Acties

startdatum Nr. eigenaar Onderwerp einddatum √

51 Nike Offerte opvragen workshop ‘digitale MR’
53 Mariël Samenvatten hoofdstuk 7 zakboek
54 Erik Uitzoeken redigeermogelijkheid binnen Dropbox 
55
56
57
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